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Hvordan er efterårsfiskeriet?

Funktion i Fangstjournalens app bidrager til svaret 🎣

I Fangstjournalens app kan man nemt gå på opdagelse i statistikken
fra de tusindevis af anonyme fisketure der er indrapporteret gennem
de sidste fem år. På siden ”Statistik” kan man med få klik få overblik
over f.eks. sæsonmønstrene for fangst af forskellige arter, og få input
til hvornår på året der især fanges fisk.

Man skal anvende filterfunktionen, og her har vi filtreret på ”Havørred”,
”Kyst” og årene ”2016-2019”.
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Screendump fra Fangstjournalens app fra siden ”Statistik” hvor
der er filtreret efter bla. ”havørred”. Ud over at vise ”fisk fanget
pr time” kan man også hvor mange brugere der har bidraget til
tallene, antallet af fisketure, antallet af fangster og meget andet.

I outputtet ser man tydeligt at antallet af fisk der fanges pr time er
højere om efteråret end f.eks. sommer og forår. Så måske er det tid til
en efterårstur på kysten?

 

Knæk og bræk på november kysten 🎣
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